1

فهرس
صفحة

 تقديم .........................................................

4

 الفصل األول ،تساؤالت اإليامن ....................................

6

 الفصل الثاين ،إجابات اإليامن 18 ......................................

2

 الفصل الثالث ،الفطرة تأبى الفاحشة؛ إال أن الناس م ّلت الفطرة ..........

28

 الفصل الرابع ،اللواطيون مربوطون فكري ًا وجسدي ًا.....................

31

 الفصل اخلامس ،حديث اإليامن واإلحلاد .............................

38

 الفصل السادس ،نبأ إبليس ........................................

78

 الفصل السابع ،ما هو استزالل الشيطان؟.............................

88

 الفصل الثامن ،أدلة اإليامن ........................................

93

 الفصل التاسع ،عاقبة اللواط والشذوذ...............................

101

حب النساء........................................
 الفصل العارشُّ ،

113

 الفصل احلادي عرش ،رجال دين ليسوا بمؤمنني ،ومؤمنون ليسوا برجال دين..

120

 الفصل الثاين عرش ،ندم عىل فعل فاحشة اللواط ،ولكنه ندم بعد فوات اآلوان..

142

 الفصل الثالث عرش ،االنحراف اجلنيس وعالجه146 ......................
 الفصل الرابع عرش ،اإليامن الصايف من غري شائبة183 ......................
 الفصل اخلامس عرش ،طلب العفو من اهلل؛ فأذهب اهلل عنه ما هو فيه203 .......

 الفصل السادس عرش ،الوداع ....................................

211

 اخلامتة 214 .......................................................

3

رب يِّس وأعن
عىل بركة من اهلل متت هذه الرواية ،وتم فيها رسد قصص وأحاديث للخروج بالناس من
غفلتهم إىل إدراك أنفسهم ،ومن ثم إرجاعهم من العامل املظلم الذي يعيشون فيه يف خميلتهم
وداخل رؤوسهم؛ إىل العامل احلق الذي من حوهلم ..فينتبهوا له بعد أن كادوا ينسونه.
وقد حاولنا يف صفحات تلك الرواية أن نُذكـر الناس بأنفسهم ..فحاولنا تنبيههم وإثارهتم
بالتعجب من كوهنم وكون األشياء من حوهلم :من هم؟ كيف جاءوا وملاذا؟ وكيف جاءت
احلياة من حوهلم وملاذا؟ ومن هو الذي وراء كل ذلك؟
وبعد أن تسألنا تسأوالت اإليامن؛ حاولنا أن نجد هلا إجابة تشفى الصدور حق ًا ..إجابة حيس
هبا الناس مجيع ًا ..إجابة تربط الناس مع فطرهتم اإلنسانية ..إجابة ال تأخذهم إىل حياة
الشياطني وعاملهم ..إجابة ال تبطل فيها معاين احلياة .وتلك هي إجابة اإليامن باخلالق املريد
الذي يعلم ما يريد.
وتم يف صفحات تلك الرواية أيض ًا؛ أن نسفنا كل ما ليس له قرار من املعتقد والظن ..فتم لنا
نسف الشيطان الرجيم ووسوسته ..واللواط وسوءه ..واإلحلاد وخزعبالته .وقمنا برصد كل
حالة عىل حدة وكيفية قدومها عىل النفس البرشية ..وبعد أن تم الرصد؛ بدأنا يف النسف..
فرأينا عامل ًا من التوهان والضياع الذي ال يقوم بنيانه عىل يشء.
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فرأينا الشيطان يفرفر يف قبضة يميننا وكم هو ضعيف أمحق بليد! ورأينا اللواط وأسبابه ..وما
هو إال كيد من كيد الشيطان كام سيتضح فيام ييل من الرواية ،ورأينا أيض ًا اإلحلاد كيف هو!
فرأيناه دين ًا يدين الناس به كباقي األديان ..إال أنه ليس كباقي األديان ..ألنه هو دين الضياع
والتوهان ..دين الضياع حيث ال وجود ألي يشء وال وجود معن ًى من معاين احلياة.
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